
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Mickey R. Thomassen heeft een fascinatie voor het oplossen van 

puzzels en het kraken van codes. Haar droom is dan ook om 

later de allerbeste spion te worden. Daarom sleept elke dag 

twee boeken mee in haar tas. Natuurlijk haar eigen notitieboek, 

zorgvuldig volgestouwd met tips, trucs en informatie. Het 

andere boek is een versleten exemplaar van Hillegonda's Codes 

ontcijferen, over haar spannende carrière als codekraker. 

Wanneer Mickey op een dag in de bus zit, hangt er een poster 

met een aparte tekst voor haar neus. Dit blijkt een code met een 

geheime boodschap te zijn! Het lukt Mickey om de code te 

kraken en al snel komt ze in aanraking met de geheime 

dierenorganisatie Cobra. Vervolgens mag ze deelnemen aan 

Operatie Glimmende Stenen. Lukt het Mickey en de leden van 

Cobra om de operatie te laten slagen? 

 
 Boeken kunnen waargebeurd zijn of verzonnen en soms is er een combinatie tussen deze 

twee. Wanneer een boek verzonnen is noem je dit fictie. Als het verhaal écht zou kunnen zijn 

gebeurd noem je dit non-fictie. Lees bladzijde 26 'Mickey deed wat...' t/m bladzijde 31 '...werd 

alles zwart.' voor. 

Leesvraag: Is dit stuk uit het verhaal non-fictie of fictie? Waarom vind je dat? Heb jij in je 

boek ook een stukje tekst wat fictie is? Kunnen anderen uitleggen waarom jouw stuk fictie is? 

 Soms is een stukje zó grappig geschreven dat je het helemaal voor je ziet gebeuren en je 

misschien wel hardop moet lachen. Lees bladzijde 32 'Bertie? Helemaal oké...' t/m bladzijde 33 

'...tegen de vloer.' voor. 

Leesvraag: Ben jij in je boek al een grappig stuk tegengekomen?  

Waarom vond je dit stuk zo grappig? 

 Soms lees je in boeken woorden die zijn verzonnen door de  

schrijver. In de volgende twee stukjes kom je twee woorden  

tegen die niet echt bestaan. Kom jij erachter welke woorden  

het zijn en kun je erachter komen wat ze betekenen?  

Lees bladzijde 229 'We moeten het...' t/m bladzijde 229 '...een  

roodborstje vragen.' voor. En lees bladzijde 88 'Dus even voor...'  

t/m bladzijde 89 '...jaren met elkaar.' voor 

Leesvraag: Kom jij in jouw leesboek ook niet bestaande  

woorden tegen? 

 


